Sprawozdanie Zarządu MZBS
z działalności za okres kadencji
27 sierpnia 2008 r. – 25 sierpnia 2012 r.
1. Skład Zarządu MZBS:
 Prezes – Włodzimierz Buze
 Wiceprezes – Tadeusz Luzak
 członkowie: Kazimierz Falkowski(Płock), Sławomir Grabowski (Ciechanów),
Tadeusz Gumkowski (Ostrołęka), Marian Kucharski (Radom).
W trakcie kadencji Kol. T. Gumkowski zrezygnował z działalności na terenie
Ostrołęki. Częściowe obowiązki przejął Kol. S. Grabowski – przejmując drużynę Kol.
Wiesława Lubańskiego z Wyszkowa do L.O. (16 zawodników). W tym miejscu
dziękuję wszystkim członkom Zarządu za wzorową, społeczną pracę.
2. Organizacja
 w czasie kadencji ilość członków stabilizowała się i wynosiła ok. 900 osób:
- W-wa: 640 (spadek 70 osób w porównaniu z rok 2008/9)
- Ciechanów 93 (11 Wyszków) (spadek 13)
- Płock 78 (wzrost 6)
- Radom 86 (wzrost 5)
 Ilość drużyn zarejestrowanych z Drużynowych Mistrzostwach Polski – 72
(2008/9 – 75)
 MZBS organizował następujące imprezy w ciągu każdego roku:
- GP Mazowsza,
- III liga,
- Mistrzostwa Mazowsza,
- Mistrzostwa Mazowsza Seniorów – bez zarobku.
Wszystkie imprezy cieszyły się niezłym powodzeniem i nie przynosiły strat.
Organizację Mist. Maz. przyjął WZBS – podziękowanie.
 współpraca w organizacji i finansowaniu imprez młodzieżowych i juniorskich.
Podziękowanie dla kol. kol. J. Kostrzewy i P. Dybicza.
3. Finanse
Wpływy roczne:
 od członków – 3 zł rejestru seniora (66 lat)
 organizacja III ligi – ok. 7 tys. zł
 imprezy z JKS – różne – do 2 tys. zł
 GPMaz i Mist. Maz. – różnie do 1 tys. zł
 odpisy donatorów – różnie do 2 tys. zł
Wydatki:
 prowadzenie Biura – 3600 zł
 wynajem biura – 2400 zł
 Internet – 900 zł
 aktualizacja PKLi – 1800 zł
 nagrody Cezara – różnie do 3 tys. zł
Obecny stan konta to ok. 10 tys. zł gotówki +28 tys. zł WZBS – 14 tys. PZBS = + 14
tys. zł
4. Inne
 na wniosek WZBSów przyznano ok. 50 odznaczeń PZBS, które wręczone będą w
trakcie GPW
 uzupełnić wszystkie formalne zapisy, które nie zostały zrobione (KRS, protokoły)

